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Meld deg på Årskonferansen 2015
Påmeldingen til Kulturrådets jubileumskonferanse "Inn
til kjernen – verdien av kunst og kultur i samfunnet" er
åpnet. Konferansen avholdes 4. og 5. november i
Harstad. Les mer

4,9 mill til profesjonalisering av kor i
Trondheim og Tromsø
Kulturrådet har bevilget til sammen 5 millioner til tre kor
fra Kulturrådets tilskuddsordning for musikkensembler.
Les mer

Europeisk kulturpolitikk i sentrum på
Ultima
Ultimafestivalen og Kulturrådet arrangerer debatt om
europeisk kulturpolitikk 9. september på Kulturhuset i
Oslo. Les mer

Verdensteatret  et fortellerorkester
I vårt jubileumsår trekker vi frem viktige prosjekter som
får og har fått støtte gjennom Kulturrådets 50 år. I august
presenterer vi Verdensteatret, som gjennom snart 30 år
har utviklet sitt helt spesielle kunstutrykk i
skjæringspunktet mellom musikk, bilde, video og
scenekunst. Les mer

Den kulturelle skolesekken flyttes fra
Kulturrådet
Regjeringen endrer organiseringen av Den kulturelle
skolesekken (DKS) og flytter nå sekretariatet for DKS fra
Kulturrådet til Rikskonsertene. Samtidig styrkes
ordningen med 12,2 millioner kroner. Les mer

Del din kunstopplevelse med oss!
Hvilken kulturopplevelse husker du best, og hvilken har
vært viktigst for deg? I jubileumsåret vil Kulturrådet høre
din historie. Les mer

Seminar om museenes samfunnsrolle
under landsmøtet på Hamar
Kulturrådet og Museumsforbundet arrangerer seminaret
"Tradisjoner til besvær?" under Museumsforbundets
landsmøte på Hamar 9. september. Les mer

Den store kulturdebatten i Arendal
Torsdag 13. august var Kulturrådet med på Den store
kulturdebatten under Arendalsuka 2015. Tema var om det
er en forskjell på blå og rød kulturpolitikk. Les mer

Teser om kvalitet
Kulturrådets forskningssatsing "Kunst, kultur og kvalitet"
presenterer essay om kvalitetsbegrepet utover høsten.
Forfatter Audun Mortensen har skrevet tretti teser om
kunst og kvalitet. Les mer

Nominér til Memory of the World

Den norske komiteen for verdas dokumentarv lyser ut
nominasjonsrunde til UNESCOs internasjonale Memory
of the Worldregister for opptak i 2017.
Nominasjonsfristen er 15. november 2015. Les mer

Siste frist for Kunstløftet
Kunstløftet, Kulturrådets prosjektbaserte satsing på kunst
for barn og ungdom, er inne i sitt åttende og siste år. Siste
søknadsfrist for ordningen er 2. september kl 13. Les mer
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Seminar: Tradisjoner til besvær?
Kulturrådet og Museumsforbundet arrangerer seminar på Hamar
under Museumsforbundet sitt landsmøte.

Seminar: Debatt om europeisk kulturpolitikk
Ultimafestivalen og Kulturrådet arrangerer debatt om europeisk
kulturpolitikk 9. september på Kulturhuset i Oslo.

14.  15. september
Seminar: Flatbrød og Sirkus 2015
Seminar om kulturarvens mange moglegheiter i Den kulturelle
skulesekken på Hotell Bristol i Oslo. Tema for Flatbrød og Sirkus
2015 er «Ungdommen notildags – kven er dei?

Rådsmøte
Rådsmøte blir halde fem gonger i året. Her møtest rådets medlemar
til faglege diskusjonar og gjennomgang av siste søknadsrunde.

26.  30. oktober
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I oktober er det igjen tid for en ukes kompetansekurs for
museumsansatte. Kurset avholdes på Britannia hotel i Trondheim.

Rådsmøte blir halde fem gonger i året. Her møtest rådets medlemar
til faglege diskusjonar og gjennomgang av siste søknadsrund.

Lansering av boka om Kulturrådets historie
Kulturrådet og Samlaget inviterer til boklansering på Litteraturhuset
i Oslo. Forfattaren Alfred Fidjestøl vil presentere boka.

4.5. november
Årskonferansen
Kulturrådet inviterer hele kulturlivet til årskonferanse med debatt og
feiring av Kulturrådets 50årsjubileum i Harstad 4.5. november.

Søknadsfrister

Lenker

1. sept: Statens utstillingsstipend

Tildelinger for museumsprogrammene

1. sept: Innkjøpsordninger

Høringssvar til endring av lov om Norsk

2. sept: Fond for lyd og bilde
2. sept: Norsk kulturfond

kulturråd
Kulturrådets høringssvar til endring av lov om
Norsk kulturråd

2. sept: Støtteordning for kulturnæringer
15. okt: Innkjøpsordning ny norsk sakprosa
voksne
16. okt: Statens kunstnerstipend
16. okt: Houen og Mohrs legat
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